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علــــى  IIIیقـــوم اإلطــــار التنظیمــــي التفاقیــــة بــــازل 
المعــــــــــززة لالســــــــــتقرار جملــــــــــة مــــــــــن المتطلبــــــــــات 

، والتـــــي یتطلـــــب مـــــن البنـــــوك تلبیتهـــــا المصـــــرفي
، وفــــي إطــــار ذلــــك نجــــد أن 2019 بحلــــول عــــام

عملــت علـــى تكییـــف العدیــد مـــن الــدول المتقدمـــة 
أجهزتهــــا المصــــرفیة مــــع هــــذه المعــــاییر الجدیــــدة 

  وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة .
حیث تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفـة أهـم 
اإلجـــراءات المتخـــدة مـــن قبـــل الســـلطات الرقابیـــة 
المصــــــــرفیة األمریكیــــــــة ألجــــــــل تكییــــــــف نظامهــــــــا 

وكـذا واقـع  IIIالمصرفي مـع معـاییر اتفاقیـة بـازل 
باإلضافة إلـى معرفـة التحـدیات التـي  فیهتطبیقها 

 تواجهها في ذلك.
، كفایــة رأس IIIاتفاقیــة بــازل الكلمــات المفتاحیــة:

المــــــال، النظــــــام المصـــــــرفي، الوالیــــــات المتحـــــــدة 
 األمریكیة، اإلستقرار المصرفي.

 
  

The Basel III regulatory framework 
contains a set of requirements for 
banking stability that banks are required 
to meet by 2019. As a result, many 
developed countries have adapted their 
banking systems to these new standards, 
primarily the United States of America. 
The aim of this study is to try to identify 
the most important procedures adopted 
by the US banking regulatory authorities 
to adapt their banking system to the 
Basel III standards as well as the reality 
of their application in addition to 
knowing the challenges they face. 
Keywords: Basel III, Capital adequacy, 
Banking System, USA, Banking 
Stability. 
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  مقدمة

یعــد تشــكیل لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفیة مــن أهــم األحــداث المســجلة فــي الســاحة المصــرفیة الدولیــة،  
والتــي ترتكــز علــى كفایــة رأس المــال  Iاتفاقیــة بــازل 1988حیــث أصــبحت مقرراتهــا المطروحــة ســنة 

المتوالیـة جعلـت  المصـرفیة تمثل أهـم مؤشـر لقیـاس السـالمة المالیـة للبنـوك، إال أنـه ونتیجـة للتطـورات
تكرســت فــي  1996اإلتفاقیــة أقــل مرونــة معهــا ماعجــل بــإجراء اللجنــة لتعــدیالت علیهــا بــدأ منــذ ســنة 

إال أن هـــذه األخیـــرة ســـرعان مـــاتم تعـــدیلها هـــي   ،IIاتفاقیـــة جدیـــدة فـــي إطـــار مایســـمى بإتفاقیـــة بـــازل
ماجعـل اللجنـة تقـوم  2008األخرى بعد قصورها أو سوء تطبیقها بوضـوح فـي األزمـة المالیـة العالمیـة 

ــد مــن النقــائص ، والتــي IIIبإصــالحیة علــى هــذه اإلتفاقیــة فــي إطــار إتفاقیــة بــازل كشــفت  عــن العدی
ــة رأس المــال  وضــرورة التوجــه نحــو ضــمن متطلبــات الرقابــة االحترازیــة، والتــي  مــن أبرزهــا عــدم كفای

  تكثیف المتطلبات الرأسمالیة للمؤسسات المالیة األكبر من أن تفشل.
ـــات األنظمـــة ومـــن بـــین   المصـــرفیة البـــارزة فـــي النظـــام المـــالي العـــالمي نجـــد النظـــام المصـــرفي للوالی

یملـــي علیهمــــا ضــــرورة مســــایرة  المتحـــدة األمریكیــــة، حیــــث یتمیــــز بالضـــخامة والتنــــوع بالشــــكل الــــذي
  .IIIوالتي من بینها اتفاقیة بازل التطورات التنظیمیة حول العالم من أجل تحقیق االستقرار المالي

مـاهي مظـاهر التكییـف واإلنحـراف ضـمن على ضوء مـا سـبق یمكـن طـرح التسـاؤل الرئیسـي التـالي: 
  االمریكي ؟ المصرفي النظامفي  IIIتطبیق مقررات بازل 

  بة عن التساؤل الرئیسي، واإلحاطة بجوانب الموضوع یمكن طرح التساؤالت الفرعیة التالیة:ولإلجا
 ؟III ما هي الجوانب الرئیسیة التي تضمنتها مقررات بازل -
 ؟III بازلماهي إجراءات تكیف النظام المصرفي األمریكي مع متطلبات اتفاقیة  -
ومـــاهي أهـــم التحـــدیات التـــي  فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة IIIمـــاهو واقـــع تطبیـــق مقـــررات بـــازل  -

  ؟تواجهها
ــة الدراســة:  ــازل فــي تحقیــق االســتقرار أهمی ــرة لمقــررات ب ــة الكبی تبــرز أهمیــة هــذه الدراســة فــي األهمی

المــالي النســـبي، والمكانـــة الهامـــة التـــي یحوزهـــا النظــام المصـــرفي األمریكـــي، حیـــث أصـــبح االســـتقرار 
والیــات المتحــدة األمریكیــة خاصــة فــي ظــل االعتمــاد للرهونــا باســتقرار النظــام المــالي المــالي العــالمي م

 والترابط الشدید بین اقتصادیات العالم.
  
   IIIإتفاقیة بازل. 1
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 2008حمایـة النظـام المصـرفي وحـدوث األزمـة المالیـة العالمیـة  علـى IIنتیجة عـدم قـدرة اتفاقیـة بـازل
جــراء تعــدیالت 2010باإلضــافة إلــى أزمــة الــدیون الســیادیة  ، عملــت لجنــة بــازل علــى إعــادة النظــر وإ

ـــت باتفاقیـــة  ـــدة عرف ـــر بإصـــدار قواعـــد ومعـــاییر جدی ـــي األخی ـــث خرجـــت ف ـــة، حی ـــة فـــي اإلتفاقی جوهری
 .IIIبازل
   IIIتعریف إتفاقیة بازل. 1.1

علــى أنهـــا تلــك التــدابیر واإلجـــراءات التصــحیحیة للقطـــاع المصــرفي الصـــادرة  IIIتعــرف اتفاقیــة بـــازل
عقــب إجتمــاع محــافظي البنــوك المركزیــة والمســؤولین الممثلــین لألعضــاء  2010ســبتمبر  12بتــاریخ 

للجنة بازل بعد توسعها، وبعد المصادقة علیها مـن زعمـاء مجموعـة العشـرین فـي اجتمـاعهم فـي  271
، 2012ت جـــاهزة للتطبیــق علـــى أن تــدخل حیـــز اإللتــزام مـــع نهایــة عـــام وأصــبح 2010نــوفمبر  12

  .2015و 2013مع وجود محطتین للمراجعة خالل  2019وذلك من خالل مدة زمنیة تمتد حتى 
  IIIدعائم اتفاقیة بازل 2.1

  :)Deloitte Touche, 2012(أوصت اللجنة بمایلي  الدعامة األولى(مكونات رأس المال):  .أ
باإلحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز" رأس مال أساسي" مـن المسـتوى األول یتـألف مـن إلزام البنوك  -

ـــل  ـــي تكتنفهـــا  %4.5رأس المـــال المـــدفوع واألربـــاح المحـــتفظ بهـــا ویعـــادل علـــى األق مـــن أصـــولها الت
 ؛IIوفق اتفاقیة بازل %2المخاطر بزیادة عن النسبة الحالیة والمقدرة ب

ــألف مــن أســهم عادیــة ویعــادل  تكــوین إحتیــاطي - ــد " هــامش الحفــاظ علــى رأس المــال" منفصــل یت جدی
مـن األصــول، إذ علــى البنــوك زیـادة كمیــة رأس المــال الممتــاز المحـتفظ بــه لمواجهــة الخســائر  2.5%

، ویمكن للسلطات المالیة فرض قیود علـى توزیـع البنـوك %7المحتملة إلى ثالث أضعاف لیبلغ نسبة 
 ساهمین أو منح المكافآت المالیة لموظیفهم في حالة عدم الوفاء بهذه النسبة؛لألرباح على الم

إحتفــاظ البنــوك بنــوع مــن اإلحتیــاطي لمواجهــة اآلثــار الســلبیة المترتبــة علــى حركــة الــدورة اإلقتصــادیة  -
مــن رأس المــال األساســي مــع تــوفیر حــد أدنــى مــن مصــادر التمویــل  %2.5و %0بنسـبة تتــراوح بــین 

 ب محددة من السیولة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزماتها؛المستقرة ونس
وعـــدم احتســــاب  %6إلـــى  %4رفـــع معـــدل المســـتوى األول مـــن رأس المـــال اإلجمـــالي الحـــالي مـــن  -

 الشریحة الثالثة في معدل كفایة رأس المال؛
المــال متطلبـات أعلـى مـن رأس المـال وجــودة رأس  المـال إذ تقتـرح لجنـة بــازل زیـادة نسـبة كفایـة رأس  -

، والتركـز علـى جـودة رأس المـال حیـث تتطلـب قـدرا أكبـر مـن رأس المـال %10.5حالیـا إلـى %8مـن 
  المكون من حقوق المساهمین في إجمالي رأس مال البنك.
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  III ): متطلبات رأس المال ورأس مال التحوط حسب إتفاقیة بازل01الجدول رقم (
حقوق المساهمین(األسهم   

  العادیة)
رأس المــــــــــــــــــــــــال   الشریحة األولى 

  اإلجمالي 
  %8  %6  %4.5  الحد األدنى

  -  -  %2.5  رأس مال التحوط
  %10.5  %8.5  %7  الحد األدنى

      %2.5-0  المعاكس للدورة اإلقتصادیة
Source: (Ozkan. C., 2015, p11). 

 وتحسـب كمـا %8بـدال مـن  III 10.5% وبالتالي یصبح معدل كفایة رأس المال حسب إتفاقیـة بـازل
  یلي:

  
  
  
  

نسـبتین III شـملت اتفاقیـة بـازل اقتراح اإلتفاقیة الجدیدة اعتماد نسبیتین للوفاء بمتطلبات السـیولة:  .ب
ونســبة صــافي التمویــل المســتقر   (LCR)لمواجهــة متطلبــات الســیولة للبنــوك نســبة تغطیــة الســیولة 

(NSFR).  
نسـبة األصـول ذات السـیولة مثـل وت :(Liquidity Coverage Ration)نسـبة تغطیـة السـیولة  -

ــه یجــب أن التقــل عــن  30المرتفعــة التــي یحــتفظ بهــا البنــك إلــى حجــم  ــدفقات النقدیــة لدی یومــا مــن الت
 ,.Pichaphop, et al(كمـایلي وذلـك لمواجهـة احتیاجاتـه مـن السـیولة ذاتیـا ویـتم حسـابها  100%

2014, p32(: 
  
 
 

  :(Net Stable Funding Ration)نسبة صافي التمویل المستقر  -
تــم تصــمیم هــذا المعیــار لتــوفیر بنیــة النضــج المســتدام للموجــودات والمطلوبــات وتشــجیع تقیــیم أفضــل 
ضــفاء بعــض المرونــة علــى حســاب نســب الســیولة مــن  ســیولة علــى جمیــع بنــود المیزانیــة وإ لمخــاطر ال

نســـبة كفایـــة رأس المـــال 
 IIIحسب بازل 

 المساند

12.5×مخاطر االئتمان +( مخاطر السوق + مخاطر التشغیل)  
≤10.5%  
 

لةنسبة تغطیة السیو   
الدراسات مجلة 

المالیة والمحاسبیة 

مخزون األصول السائلة عالیة 
رأس المال األساسي +رأس المال الجودة

یوم 30التدفقات النقدیة الصافیة خالل  OEB Univ. 

Publish. Co. 

%100≤  =  =  
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ـــل بوضـــع حـــوافز إضـــافیة، حتـــى أن البنـــك تمـــول  طـــرف البنـــك وتعزیـــز الصـــمود علـــى المـــدى الطوی
وتحسـب  ، (Saidane., 2012, p36)عمالیاته بتوفیر مصادر هیكلیة أكثـر اسـتقرارا لتغطیـة إلتزماتـه

  : (Dermine., 2013, p10) التالیةحسب الصیغة 
  
  
 

تهدف هذه النسبة إلى وضع حد أقصـى لتزایـد نسـبة الـدیون  :(Leverage Ration)الرافعة المالیة  .ج
وخـــارج المیزانیــة بـــدون أخــذ مخاطرهـــا بعـــین  فــي النظـــام المصــرفي، وتمثـــل نســبة األصـــول داخـــل 

ـــــــل عـــــــن  وتحســـــــب % 3اإلعتبـــــــار إلـــــــى الشـــــــریحة األولـــــــى مـــــــن رأس المـــــــال ویجـــــــب أن الیق
   : al., 2015, p93) (Alsayyaed, etكمایلي

  
 

لتطبیـق هـذه  2019منحـت لجنـة البنـوك حتـى عـام  :III طریقـة اإلنتقـال للنظـام الجدیـد بـازل 4.1
ــة المقترحــة فــي بــازل ــة عــام III المعــاییر الكلی ــدریجیا مــع بدای ــى أن یبــدأ التطبیــق ت ، كمــا 2013عل

  یوضحه الجدول الموالي:
  )III): مراحل التحول إلى النظام الجدید (اتفاقیة بازل02الجدول رقم(

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

الحـــــــــد األدنـــــــــى 
لنســبة رأس المــال 
مــــــــــن حقـــــــــــوق 

  المساهمین

3.5%  4%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  

  %2.5  %1.88  %1.25  %0.625        رأس مال التحوط

ــى لحقــوق  حــد أدن
المســــــــــــــاهمین+ 

  رأس مال التحوط

3.5%  4%  4.5%  5.125%  5.75  6.375%  7%  

الحد األدنـى لـرأس 
  مال الفئة األولى

4.5%  5.5%  6%  6%  6%  6%  6%  

حـــــد أدنـــــى مــــــن 
ـــــــــــــــالي رأس  إجم

  المال 

8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  

قرنسبة صافي التمویل المست  
فرقیمة التمویل المستقر المتو   

لوبقیمة التمویل المستقر المط  
%100≤ 

 
= 

)نسبة الرافعة المالیة (اإلستدانة  
 رأس المال الشریحة األولى

 إجمالي الموجودات بدون مخاطر
≤3%  = 



 أ. عریس عمار / . بوزرب خیر الدیند / د. بحوصي مجدوب     ،،،تكییف األنظمة المصرفیة

 37                  2018 جوان- التاسعالعدد   یة  المحاسبیة واإلدارو مجلة الدراسات المالیة،
 

حد أدنـى إلجمـالي 
ــال+ رأس  رأس الم
  مال التحوط

8%  8%  8%  8.625%  9.25%  9.875%  10.5%  

Source: (Abdullah. H., 23-24/10/2011, p16). 

  :مع القطاع المصرفي األمریكي IIIتطویع مقررات بازل . 2
علـــى الكــــونغرس تــــم تلقـــي العدیــــد مــــن  IIIبعـــد طــــرح النســــخة المبدئیـــة لمقــــررات بــــازل 

التعلیقـــــــات التـــــــي أخـــــــذتها الســـــــلطات بعـــــــین االعتبـــــــار كاســـــــتجابة للحكومـــــــة لمطالـــــــب 
 7، وأصـــدرت الهیئـــات التنظیمیـــة المصـــرفیة االتحادیـــة قاعـــدة مقترحـــة فــــي المؤسســـات

 III؛  وقــد تمــت الموافقــة علــى القاعــدة النهائیــة لتنفیــذ معظــم توصــیات بــازل2012یونیــو 
  .2013یولیو  9في الوالیات المتحدة قبل 

ـــات المتحـــدة:  1.2 ـــي الوالی ـــدنیا ف ال تختلـــف النســـب الـــدنیا  متطلبـــات رأس المـــال ال
طلوبــة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة بالنســبة للبنــوك العادیــة عــن بقیــة دول العــالم، الم

  وتكون متطلبات رأس المال المفروضة على النحو التالي:
ــــى اشــــتراط أن تحــــتفظ البنــــوك بحــــد أدنــــى قــــدره  - مــــن رأس المــــال  %4.5باإلضــــافة إل

لألســهم العادیــة، یجــب علــى البنــوك أن تحــتفظ بــرأس مــال إضــافي یقــدر بـــ  1الشــریحة 
 %7من األسهم العادیة، ویقتضي الشـرطان معـا أن تحـتفظ البنـوك بمـا مجموعـه  2.5%

أي أن البنـــوك علیهـــا أن  2019لألســـهم العادیــة عنـــد نهایــة  1مــن رأس المـــال الشــریحة 
 لمال اإلضافي عند إدراج رأس ا %10.5تحتفظ برأس مال یصل إلى 

 .)Dempsey., and al.,2017, p02( 2019بنهایة % 2.5التحوط بنسبة  -
بالنســـبة لبنـــوك المـــنهج المتقـــدم مـــع إدراج كـــل مـــن رأس المـــال  %13مـــا یصـــل إلـــى  -

 %0ورأس المــال المعــاكس للدوریــة والــذي تــم تحدیــده مبــدئیا عنــد  2019التحــوط بنهایــة 
  .)(Getter., 2014, p10 2019بنهایة سنة  %2.5ونسبة تصل إلى 

ویظهــــر الجــــدول المــــوالي الجــــدول الزمنــــي لتطبیــــق متطلبــــات رأس المــــال فــــي البنــــوك 
  .األمریكیة (بنوك المجتمع)
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  الزمني لتطبیق متطلبات رأس المال في الوالیات المتحدة األمریكیةطار ): اإل03جدول رقم (
  2019  2018  2017  2016  2015  السنوات

ــــى  نســــبة الشــــریحة األول
  لألسهم العادیة (أ)

4.5 %  4.5 %  4.5 %  4.5 %  4.5 %  

رأس المــال لغایــة التحــوط 
  (ب)

  %2.5  %1.875  %1.25  %0.625  ال شيء

  % 7  % 6.375  %5.75  % 5.125  % 4.5  أ + ب

االســتقطاع مــن الشــریحة 
  لألسهم 1

40%  60%  80%  100%  100%  

ــى للشــریحة   1الحــد األدن
  (ج)

6%  6%  6%  6%  6%  

  %8,5  %7,875  %7,25  %6,625  ال شيء  ب + ج

  % 8  % 8  %8  8%  %8  الحد األدنى لرأس المال

  %10,5  %9,875  %9,25  %8,625  ال شيء  د+ ب
Source: (Board of governors of the Federal Reserve System, 2013, p04) 
بالنسبة للمؤسسـات المصـرفیة مـنهج المتقـدم (عمومـا تلـك المصـارف ذات مجمـوع أصـول ال یقـل عـن 

 1ملیـار دوالر)، فـإن  10ملیار دوالر أو مجمـوع التزامـات األجنبیـة داخـل المیزانیـة ال تقـل عـن  250
  تاریخ البدء في االمتثال للحد األدنى لرأس المال. 2014جانفي 

على أن البنوك األمریكیة یجب أن تحتفظ على احتیـاطي مضـاد للدوریـة، وبنـوك  6162وتنص المادة 
ــدورة) یزیــد عــن ــى احتیــاطي تجمیعــي (تحــوط ومضــاد لل ــاج إلــى الحفــاظ عل  %5 المــنهج المتقــدم تحت

لتجنب القیود المفروضة على أرباح األسهم والمكافآت التقدیریة، حیث ال تخضـع المؤسسـة المصـرفیة 
إلــى قیـــود علــى توزیعــات أو مـــدفوعات المكافــاة التقدیریـــة فــي حـــین  %2.5ذات احتیــاطي أكبــر مـــن 

ــى قیــود صــارمة علــى نحــو متزایــد مــع  %2.5تخضــع المؤسســات ذات رأس مــال تحــوط أقــل مــن  إل
وفیما یلي عرض عـام للنسـب المطبقـة علـى البنـوك مـن ، %0مقدار رأس المال التحوطي إلى اقتراب 

  أحجام الفروق.
  ): قیود العوائد ورأس المال لغایة التحوط في القطاع المصرفي األمریكي04جدول رقم (

رأس المــــال لغایــــة التحــــوط (أصــــول مرجحـــــة 
  بالمخاطر%)

الدخل الحد األقصى للمدفوعات (نسبة مئویة من 
  )3المستحق المؤهل
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  ال ینطبق حد على العوائد  % 2.5أكثر من 
  % 60  % 1.875وأكبر من  2.5أقل أو یساوي 
  % 40  % 1.25وأكبر من  1.875أقل أو یساوي 
  % 20  %0.625وأكبر من  1.25أقل أو یساوي 

  % 0  % 0.625أقل من أو یساوي 
Source: Source: (Board of governors of the Federal Reserve System, 2013, p03). 
 
القاعـدة الجدیـدة تحسـن نوعیـة رأس المـال مـن خـالل تنفیـذ تغییـرات فـي تعریـف رأس المـال، ومـن أهــم 

و المعاییر األكثر صرامة لألهلیة بالنسبة ألدوات رأس المال التنظیمي التي من شـأنها أن التغییرات ه
تســمح بــإدراج أدوات مثــل أدوات مالیــة الهجینــة فــي الشــریحة األولــى مــن رأس المــال فــي المســتقبل، 
 والقیود الجدیـدة علـى إدراج حقـوق الملكیـة، وأصـول خدمـة الـرهن العقـاري، أصـول الضـرائب المؤجلـة،

  .وبعض استثمارات في رأس المال المؤسسات المالیة غیر الموحدة
 نسبة السیولة في الجهاز المصرفي األمریكي كمایلي: نتفیدكانت مقترحات  نسبة السیولة: 2.2

، اسـتقبلت 2013بعد أن تم اقتراح نسبة تغطیة السیولة في أكتوبر  :LCRنسبة تغطیة السیولة .  أ
تعلیقــا حــول هــذه النســبة تمحــورت فــي األغلــب حــول تــأخیر التقـــاریر  119الســلطات النقدیــة حــوالي 

الیومیـــة، الودائـــع التشـــغیلیة و الودائـــع البلدیـــة، أصـــدرت الوكـــاالت المصـــرفیة األمریكیـــة فـــي ســـبتمبر 
قاعدتها النهائیة فیما یتعلق بنسبة تغطیة السیولة والتـي كانـت متشـابهة إلـى حـد كبیـر مـع  مـا  2014

مـع وجـود اختالفــات طفیفـة، وتطبـق نسـبة تغطیــة السـیولة المقترحـة علــى  IIIت بــازلجـاءت بـه مقـررا
المالیـة غیــر المصــرفیة  المؤسسـات المصــرفیة فـي الوالیــات المتحـدة األمریكیــة وغیرهــا مـن المؤسســات

 :(Mahanta.,2014, p04) الشركاتیتم رصد السیولة بشكل مختلف بین الفئات التالیة من الهامة، و 
ملیـار مـن األصـول: تطبـق علیهـا نســبة  250المؤسسـات المصـرفیة القابضـة الكبیـرة مـع أكثـر مـن  -

 تغطیة سیولة تحسب وفق الصیغة التالیة:
  .یوم 30نسبة تغطیة السیولة= األصول السائلة عالیة الجودة/ التدفقات النقدیة الصافیة خالل 

ملیــار دوالر: تطبــق علیهــا نســـبة تغطیــة ســیولة أقـــل  250-50الشــركات اإلقلیمیــة ذات أصــول مـــن  -
 صرامة من سابقتها وتحسب وفق الصیغة الموالیة:

  .یوما 21نسبة تغطیة السیولة = األصول السائلة عالیة الجودة / التدفقات النقدیة الصافیة خالل 
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ــار دوالر مــن األصــول 50الشــركات المصــرفیة القابضــة مــع أقــل مــن  - غطیــة ال تخضــع لنســبة ت: ملی
 سیولة.

ویبــرز الجــدول المــوالي آلیــة تطبیــق نســبة تغطیــة الســیولة علــى أســاس حجــم األصــول، نــوع المؤسســة 
  واألنشطة.

): تطبیــق نسـبة تغطیــة الســیولة حسـب حجــم المؤسســات فـي القطــاع المصــرفي 05الجـدول رقــم (
  األمریكي

مؤسســـــات اإلیـــــداع 
القابضــــــة بمتوســــــط 

 50أصول أكبر مـن 
  ملیار دوالر

نســـبة تغطیـــة ســـیولة معدلـــة، وتعـــد بطریقـــة بســـیطة وأقـــل صـــرامة  تطبـــق-  
 ؛للبنوك األمریكیة الصغیرة

 ؛توفر االسترخاء في الجداول الزمنیة للتنفیذ واسترداد التقاریر-  
  .یعتمد التطبیق على إجمالي الموجودات المجمعة خالل الربع األخیر-  

مؤسســـــات اإلیـــــداع 
القابضــة مــع أصــول 

 250أكبـــــــــر مـــــــــن 
  دوالر ملیار

تحــتفظ البنــوك بموجـــودات ســائلة عالیــة الجـــودة تســاوي التــدفقات النقدیـــة  - 
 ؛یوما تقریبا 30المتوقعة خالل فترة 

توفر االسترخاء في استرداد التقاریر مع االنتقال من اإلبالغ الشهري إلى  - 
 ؛الیومي

  یعتمد التطبیق على إجمالي الموجودات المجمعة ألي أربعة أشهر. - 

اإلیـــــداع مؤسســـــات 
القابضــة مــع أصــول 

 700أكبـــــــــر مـــــــــن 
  ملیار دوالر

 ؛تطبیق نسبة تغطیة سیولة مع جداول زمنیة متسارعة - 
 ؛فرض جدول زمني مستعجل للتقاریر الیومیة - 
  .یعتمد التطبیق على إجمالي الموجودات المجمعة إلى كل ربع منفرد - 

Source: (Alok Sinha and al., 2014, p:04). 
ال تطبق القاعدة النهائیـة علـى المؤسسـات المالیـة ذات األهمیـة النظامیـة غیـر المصـرفیة المنشـأة مـن 

فیة األجنبیة، والشـركات القابضـة التابعـة التـي ال قبل مجلس رقابة االستقرار المالي، والشركات المصر 
 تغطیها.

المسـتوى األول، المسـتوى الثـاني صـنف أ، والمسـتوى (وتنقسم األصول عالیة الجودة إلى ثالثة فئات: 
كحد أدنـى مـن إجمـالي األصـول  %60ویجب أن تشكل األصول من المستوى األول  )4الثاني صنف

ــة الجــودة، وأن یكــون ــازل %0وزن المخــاطر  الســائلة عالی ــة ب ــتم تطبیــق أي IIIبموجــب اتفاقی ــن ی ، ول
مــن  %15ویــتم تطبیــق  %20تخفــیض علیهــا، وتمتلــك األصــول مــن المســتوى الثــاني أ وزن مخــاطر 
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التخفیض، أمـا األصـول مـن الصـنف الثـاني ب والتـي تشـمل دیـون الشـركات وحقـوق الملكیـة فتخضـع 
  .%50إلى تخفیض یقدر بـ 

فــي الوالیــات  2015مــن نســبة تغطیــة الســیولة اعتبــارا مــن جــانفي  %80ومــن المقــرر أن یــتم تطبیــق 
  .2017المتحدة األمریكیة ومن المقرر أن یكتمل التطبیق بحلول جانفي 

ــات المتحــدة األمریكیــة  ویبــرز الجــدول المــوالي الجــدول الزمنــي لتنفیــذ نســبة تغطیــة الســیولة فــي الوالی
  الزمني لتنفیذ نسبة تغطیة السیولة یسبق الجدول الدولي بعامین كاملین.وبالتالي فالجدول 

  ): الجدول الزمني لتنفیذ نسبة تغطیة السیولة في الوالیات المتحدة األمریكیة06الجدول (
  2017  2016  2015  السنوات

  %100  %90  %80  نسبة تغطیة السیولة
Source: Capgemini Analysis (2014). 

أن نســبة تغطیــة الســیولة المقترحــة مــن قبــل الهیئــات األمریكیــة كــان أكثــر شــموال مــن علــى الــرغم مــن 
  ، إال أنه كان أكثر صرامة من نسخة بازل في العدید من المجاالت:IIIمقترح بازل

مجموعة األصول التي تصنف كأصول سـائلة عالیـة الجـودة والمعـدل المفتـرض للتـدفقات الخارجیـة  -
  لبعض أنواع التمویل.

لفتــرة االنتقالیـــة المقترحـــة أقصـــر مــن الفتـــرة المشـــمولة فـــي اتفــاق بـــازل، وتعكـــس الفتـــرة المتســـارعة ا -
ــة مــن األزمــة  ــاظ علــى أوضــاع الســیولة المحســنة التــي وضــعتها المؤسســات األمریكی الرغبــة فــي الحف

تنظیمیـة المالیة، وذلك جزئیا نتیجة لإلشراف من قبل مجلس االحتیاطي الفیدرالي وغیره من الجهـات ال
 المصرفیة في الوالیات المتحدة األمریكیة. 

بعـض األوراق المالیـة المضـمونة برهونـات مـن قبـل القطـاع الخـاص موجـودة فـي األصـول السـائلة  -
عالیـة الجـودة لبـازل و غیــر موجـودة فـي القاعـدة النهائیــة للوالیـات المتحـدة األمریكیـة، كمــا أن األوراق 

ــــة المالیــــة الصــــادرة عــــن كیانــــات ال ــــوطني و الســــندات و األوراق المالی قطــــاع العــــام دون المســــتوى ال
  الصادرة عن المؤسسات المالیة غیر مؤهلة بموجب القاعدة األمریكیة.

تطبق نسبة تغطیة السیولة بشكل مختلف في الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بشـكل مختلـف بنـاء علـى  -
 250لمؤسسـات التـي لـدیها أصـول ال تقـل عـن حجم المؤسسات المالیة، وتنطبق القاعدة كاملة على ا

  .(House and al, 2016, p03 )ملیار دوالر
تنفیذ هذه النسبة في الوالیات المتحدة األمریكیـة الیـزال هـو نفسـه  نسبة صافي التمویل المستقر:ب. 

  .2018مثل باقي دول العالم، مع بدایة التطبیق في جانفي 
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ــین أبــرز اإلضــافات التــي جــاءت بهــا تعتبــر  نســبة الرفــع المــالي:   3.2 نســبة الرفــع المــالي مــن ب
أبریـل  8وفـي  ،2010في عـام  %3، حیث حددت لجنة بازل نسبة رفع مالي بحدود IIIمقررات بازل

وضـع نسـبة رفـع  أصدرت الجهات التنظیمیة المصرفیة الفدرالیة األمریكیة قاعدة نهائیة تخـص 2014
 ومؤسسات اإلیـداع المـؤمن علیهـا، والتـي ت األهمیة النظامیةمالي معزز على المصارف العالمیة ذا

علــى األقــل إلــى نســبة الرافعــة التكمیلیــة  %2مـن شــأنها أن تضــیف احتیــاطي رأســمالي إضــافي بنسـبة 
ملیـار دوالر فـي إجمـالي األصـول المجمعـة أو  700للبنوك التي تزید قیمتهـا عـن  %3الحالیة البالغة 

تریلیــون دوالر فــي إجمــالي األصــول، ممــا رفــع إجمــالي متطلبــات نســبة الرافعــة التكمیلیــة إلــى حــد  10
فــإن نســبة الرافعــة التكمیلیــة ســتعمل علــى غــرار احتیــاطي الحفــاظ علــى رأس المــال   %5 أدنــى قــدره

ــى نســبة  (والتــي ســتتجاوز الحــد األدنــى  %6بحیــث یجــب أن تحــافظ أكبــر ثمانیــة مؤسســات مالیــة عل
 ,Darryl, 2014)2018ینـایر  1لتجنب القیود على المكافآت، وسیسري مفعـول االقتـراح فـي  )5%

p11).  
   

ویتفـق مـع  هذه القاعدة المعززة تخص القطاع المصرفي األمریكي ولـیس مطلـوب مـن قبـل لجنـة بـازل
أن  مــن قــانون دود فرانــك، وكجــزء مــن هــذا المعیــار یجــب علــى البنــوك األمریكیــة الكبــرى 165المــادة 

علـى مسـتوى البنـوك، كمـا یجـب علـى البنـوك %6على مسـتوى الشـركات القابضـة، و %5تفي بنسبة 
  .(The Bank of New York Mellon, 2015) لتقدیر التقلب %6أن تحتفظ برسم فوق 

أبرز اختالف فـي تطبیـق مقـررات بـازل بـین الوالیـات  % 6- 5وتعتبر نسبة الرفع المالي المقدرة بین  
  .%4-3المتحدة وبقیة دول العالم التي تتراوح نسبة الرفع المالي فیها ما بین 

 ,Darryl)وتتــوزع نســبة الرفــع المــالي المطلوبــة فــي القطــاع المصــرفي األمریكــي علــى النحــو اآلتــي

2014, p11) :  
  ؛2014بحلول جانفي  %4نسبة الرفع المالي الدنیا تقدر بـ  -
بالنسـبة لبنـوك المـنهج المتقـدم، وتتضـمن نسـبة الرافعـة المالیــة  %3نسـبة رفـع مـالي إضـافیة بنسـبة  -

  ؛التكمیلیة األصول سواء داخل أو خارج المیزانیة للبنوك
الشركات المصرفیة القابضة األمریكیة الثمانیة التي حـددها مجلـس االسـتقرار المـالي علـى اعتبارهـا  -

مصارف عالمیة ذات أهمیة نظامیة وشركات اإلیداع المؤمنة التابعة لها تخضع لمعیـار الرفـع المـالي 
  ؛%5المعزز یفوق 



 أ. عریس عمار / . بوزرب خیر الدیند / د. بحوصي مجدوب     ،،،تكییف األنظمة المصرفیة

 43                  2018 جوان- التاسعالعدد   یة  المحاسبیة واإلدارو مجلة الدراسات المالیة،
 

 %5افعـة المالیـة التكمیلیـة تقـدر ب ، نسـبة الر %3إلـى نسـبة الرافعـة المالیـة التكمیلیـة  %2إضـافة  -
تریلیـون دوالر فـي  10ملیـار دوالر أو أكثـر مـن  700للبنوك التي یزید مجموع أصولها المجمعة عـن 

  .األصول كشركة مصرفیة قابضة
كحــد أدنــى لتجنــب القیــود علــى المكافــآت ویســري  %6مؤسســات مالیــة علــى  8وبالتــالي تحــافظ أكبــر 

تخضع البنـوك العالمیـة ذات األهمیـة النظامیـة األمریكیـة التـي ، كما 2018مفعول المقترح في جانفي 
عــن الحــد األدنــى  %2(أي حــاجز یزیــد عــن  %5ال تحــافظ علــى نســبة رفــع مــالي تكمیلــي أكثــر مــن 

) إلى قیود صارمة على قدرته على إجراء عملیات توزیع رأس المـال ومكافـآت تقدیریـة إلـى %3البالغ 
 .(Polk, 2014, p12) المسؤولین التنفیذیین

  وتحدیاتها. في البنوك األمریكیة IIIبازلمعاییر اتفاقیة تطبیق . 3
: إدارة أفضـل IIIهناك ثالثة مجموعات أخـرى مـن اإلجـراءات لتوجیـه السـفینة مـن خـالل تیـارات بـازل

تحــدیات وتعــدیل نمــوذج األعمــال، حیــث تواجــه البنــوك  لــرأس المــال والســیولة، إعــادة هیكلــة الرصــید
بصـورة  ددجدیدة، كما أن التحـدي فـي التنفیـذ لـم یتحـالنسب القواعد و اللتحقیق االمتثال الفني مع  كبیرة

مــع عـدم تنفیــذ بعــض ، IIIفتـرات االنتقــال الطویلـة المنصــوص علیهــا فـي اتفاقیــة بـازلوذلــك ل واضـحة
ذلـك بوقــت  علــى البنـوك أن تبــدأ فـي مراقبـة نســب معینـة قبــل ، وفـي الواقــع2019القواعـد حتـى عــام 

  .كاف تاریخ االمتثال اإللزامي
  :في البنوك األمریكیة IIIبازل اتفاقیةواقع تطبیق  1.3

أن الشـــریحة األولــى لألســهم العادیـــة ) 07رقــم (یبـــرز الجــدول الحــد األدنــى لمتطلبـــات رأس المــال:   .أ
نتیجـة لتغیـر الطریقـة  2014والربـع األول مـن عـام  2013تراجعت في بعض البنوك بین الربع الرابع 

التي یتم بها حساب حجم األصول الموزونة بالمخاطر لهذه البنوك، كمـا یتضـمن الجـدول أیضـا نسـبة 
الشریحة األولى لألسهم العادیة المستهدفة لكل هذه البنوك، وهذه تختلف من بنـك آلخـر حسـب درجـة 

ــین المســتهدف ونســبة التعقیــد، مكانتــه العالمیــة وكــذلك التــرابط، وأخیــرا المخــزون المؤقــ ت هــو الفــرق ب
 الشریحة األولى لألسهم العادیة في نهایة الربع الثاني.

  2014-2012): نسبة الشریحة األولى لبعض البنوك األمریكیة للفترة 07جدول (ال

 1الثالثي  البنك
2013  

  2الثالثي
2013  

  3الثالثي
2013  

 4الثالثي
2013  

 1الثالثـــي
2014  

 2الثالثي
2014  

اإلضـــــــــافي   مستهدف
  المؤقت

مورجــــــان 
  2.20  8.50  10.7  10.2  10.5  10.8  9.90  9.70  ستانلي
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Source: Trefis team, How do the largest us banks fare in terms of Basel III? available at: 
www.forbes.com. 

ــة ویبــرز الجــدول أن أغلــب  ــى لألســهم العادی ــة حققــت نســبة الشــریحة األول المصــارف الكبــرى األمریكی
ــازل فــي اتجــاه تحقیــق  ــة لب المســتهدفة ممــا یبــرز أن هــذه المصــارف التزمــت بمضــمون القاعــدة النهائی

  االستقرار المالي في الوالیات المتحدة األمریكیة.
البنـوك األوروبیـة مـن في وضـع أفضـل مـن  البنوك األمریكیةكما أنه باإلشارة إلى عملیة الرسملة، أن 

ــــث المــــالءة حیــــث تفوقــــت البنــــوك  2014و 2013ماعــــدا ســــنتي ، 2012-2009خــــالل الفتــــرة  حی
البنوك األمیركیـة تفـوق بشـكل كبیـر األوروبـي البنـوك وهـي فـمن حیث الربحیـة أما ، األوروبیة في ذلك

  .من خالل األرباح المحتجزة في مكان أفضل للحفاظ على المضي قدما وتنمو قاعدة رأس المال
  )%) الرسملة والربحیة: مقارنة بین البنوك األوروبیة واألمریكیة (08الجدول رقم: (

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البیان  الدولة
 اإلتحــــاد
  األوروبي

  13.3  13.1  12.5  11.1  11  10.2  1شریحة 
  0.21  0.15  0.02  0  0.3  0.2  الربحیة 

  الوالیــات
 المتحــــدة
  األمریكیة

  12.4  12.7  12.9  12.6  12.4  11.4  1شریحة 
  0.78  0.88  0.75  0.65  0.66  0.39  الربحیة 

Source: (Paola Ferretti, 2016, p34). 

عـرف حجـم األصـول عالیـة السـیولة تزایـدا واضـحا فـي  درجات السیولة في المصارف األمریكیة:ب. 
القطــاع المصــرفي األمریكــي كاســتجابة للقاعــدة النهائیــة لمقــررات بــازل، وهــو مــا یبــرزه الشــكل المــوالي 

  مصرف تجاري بالوالیات المتحدة األمریكیة 25الذي یوضح تطور حجم األصول عالیة السیولة في 
  مصرف تجاري في الوالیات المتحدة األمریكیة 25 ): األصول السائلة في أكبر01الشكل (

ســـــــــــــیتي 
  1.58  9.00  10.58  10.46  10.6  10.5  10.03  9.34  غروب

  2.09  8.00  10.09  10.04  9.78  9.54  8.55  8.39  وال فارقو

بنـــــــــــــــــــك 
  1.39  8.50  9.89  9.56  9.96  9.94  9.60  9.52  أمریكا

غولــــدمان 
  1.34  8.50  9.84  9.72  9.79  9.80  9.30  9.00  ساكس

جــــي بــــي 
  0.29  9.50  9.79  9.58  9.50  9.33  9.33  8.86  مورغان
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Source: board of governors of the Federal Reserve System, assets and liabilities of 
commercial banks in United States’, weekly statistical releases, H.8. 

التزاید المتسارع في حجم األصـول عالیـة السـیولة فـي المصـارف األمریكیـة  )01رقم (من الشكل  یبرز
ــل الســلطات النقدیــة، حیــث ارتفــع حجــم  التــي تــدخل فــي تكــوین نســبة تغطیــة الســیولة المقترحــة مــن قب

خـالل األزمـة  %15األصـول السـائلة (سـندات الخزانـة، أوراق الوكـاالت واألصـول النقدیـة) مـن حـدود 
، ویبـــرز هـــذا االتجـــاه ســـیر 2015مـــن إجمـــالي األصـــول خـــالل  %35إلـــى حـــوالي المالیـــة العالمیـــة 

المصارف األمریكیة نحو بدایة تطبیق نسبة تغطیة السـیولة و االحتفـاظ بأصـول سـائلة أكبـر لمواجهـة 
فتـرات الضـغط، وتـدل المسـتویات المتزایـدة لألصـول الســائلة علـى قـدرة أكبـر للمصـارف علـى مواجهــة 

  المحتملة.سیناریوهات الضغط 
، لــدى 2016كمــا فــي ســبتمبر : LCRأ. تطبیــق نســبة تغطیــة الســیولة فــي المصــارف األمریكیــة 

ـــك تجـــاري،  6000مؤسســـة مصـــرفیة قابضـــة،  4500الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة حـــوالي   6000بن
مؤسسـة مصـرفیة قابضـة نشـطة  15مصرف ادخار، شركات ادخار وتوفیر واتحادات ائتمانیة. هنـاك 

مصــرف إیــداع نشــط دولیــا، تطبــق الســلطات األمریكیــة معــاییر الســیولة لبــازل علــى جمیــع  22دولیــا و
مـن األصـول المصـرفیة، كمـا  %70المؤسسات المصرفیة النشطة الدولیـة، هـذه البنـوك تحـوز حـوالي 

بالمائـــة مــن النظـــام المصــرفي األمریكـــي  50أن البنــو ذات األهمیــة النظامیـــة العالمیــة تحـــوز حــوالي 
  بالمائة من المیزانیة داخل وخارجها للمصارف األمریكیة النشطة دولیا. 90 وحوالي

ــة ذات  2016ویبــرز الجــدول المــوالي تطبیــق نســبة تغطیــة الســیولة خــالل ســبتمبر  فــي البنــوك العالمی
  األهمیة النظامیة.
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): سیولة المؤسسات المصرفیة ذات األهمیة النظامیـة العالمیـة فـي الوالیـات المتحـدة 09جدول (ال
  2016األمریكیة كما في سبتمبر 

  ملیون دوالر 2.311.145  إجمالي األصول السائلة عالیة الجودة مرجحة بالمخاطر 
األصـــول الســــائلة عالیــــة الجـــودة مــــن المســــتوى األول 

  مرجحة 
  ملیون دوالر 1.898.373

  ملیون دوالر 401.877  األصول السائلة عالیة الجودة من المستوى الثاني أ
  ملیون دوالر 10.895  األصول السائلة عالیة الجودة من المستوى الثاني ب

  ملیون دوالر 3.465.811  إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة المرجحة 
  ملیون دوالر 1.373.799  إجمالي التدفقات النقدیة الداخلة المرجحة

  % 110.5  نسبة تغطیة السیولة 
Source: Basel committee on banking supervision. 

ــة اســتطاعت  )09رقــم ( یبــرز مــن خــالل الجــدول ــة ذات األهمیــة النظامی ــة العالمی أن البنــوك األمریكی
فــي هــذه  IIIمــن الســیولة، وهــو مــا یعكــس التطبیــق الفعلــي لمقــررات بــازل %100تحقیــق نســبة تفــوق 

المصـارف التـي تشـكل نســبة هامـة مـن القطــاع المصـرفي األمریكـي والنظـام المــالي العـالمي، وهـو مــا 
یعكــس درجــة مــن الصــالبة والمتانــة فــي النظــام المــالي األمریكــي بعــد تطبیــق هــذه المقــررات، كمــا أن 

  رف األمریكیة.هو النسبة الهامة لألصول من المستوى األول والتي تعكس تعافي أكبر للمصا البارز
  في القطاع المصرفي األمریكي IIIالتحدیات التي تواجه تطبیق بازل 2.3

ـــى القطـــاع المصـــرفي  ـــرغم مـــن اآلثـــار اإلیجابیـــة المرتقبـــة مـــن التنظـــیم المصـــرفي الجدیـــد عل ـــى ال عل
األمریكــي واالقتصــاد األمریكــي، إال أن هنــاك بعــض التحــدیات تواجــه نجــاح هــذا التنظــیم نوردهــا فیمــا 

  ):(Hazarika & Shantanu, 2014, pp 05-06 یلي
لـدى الوالیـات المتحـدة األمریكیـة أكبـر  أ. اتجاه المخـاطر نحـو المؤسسـات المالیـة غیـر المصـرفیة:

ألــف ملیــار  26، حیــث بلغــت أصــوله حــوالي 2012نظـام للوســاطة المالیــة غیــر المصــرفیة فــي نهایـة 
متبوعــــة  2012بنهایــــة  %37إلـــى  %35مــــن دوالر، وارتفعـــت حصــــة الوالیـــات المتحــــدة األمریكیـــة 

  بالصین والمملكة المتحدة ومنطقة الیورو.
ــة مــن المهــم وضــع  وبــالنظر إلــى مســاهمة المؤسســات غیــر المصــرفیة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكی
معاییر أكثر مرونة إلدارة المخاطر لهذا القطاع والتي تم حتى اآلن تسجیلها بشـكل فضـفاض، وهنـاك 

ــة بــازل قلــق مــن أن  ــذ اتفاقی ــى  3تنفی ــى القطــاع المصــرفي أن تــؤدي إل التــي تنطبــق بشــكل رئیســي عل
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ـــر المصـــرفیة،  ـــى المؤسســـات غی ـــل الكثیـــر مـــن األنشـــطة الخطـــرة مـــن المؤسســـات المصـــرفیة إل تحوی
  وبالتالي هزیمة الغرض من تحقیق االستقرار المالي.
القتصاد األمریكـي التحـدي الفریـد المتمثـل یواجه ا ب. زیادة تكالیف التمویل والتـأثیر على االقتصاد:

ــه تحــت  فــي حمایــة البنــوك األصــغر حجمــا مــن اإلفــراط فــي التنظــیم مــع وضــع القطــاع المــالي بأكمل
ــازل ــة، وتواجــه بنــوك المجتمــع تكــالیف كبیــرة بموجــب اتفاقیــة ب ــات  IIIالرقابــة التنظیمی حیــث أن متطلب

رأس المــال المرتفعـــة ســترفع تكـــالیف التمویــل بمـــا یــؤثر علـــى حجــم االســـتثمار وبالتــالي التـــأثیر علـــى 
  االقتصاد.

تمــارس البنــوك الكبیــرة نفوذهــا علــى الوكــاالت  ج. قــوة المؤسســات المالیــة فــي مواجهــة الســلطة:
ــوائح و  هــذا یمكــن أن یــؤدي إلــى البنــوك أن الرقابیــة بمــا یســمح بتفســیر دقیــق ومــنهج إبــداعي لتنفیــذ الل

تتفق مع السیاسة فقط في الرسالة ولیس في الروح، ومن ثم فإن اتخـاذ القـرارات المسـؤولة والثقافـة مـن 
 قبل الهیئات التنظیمیة الوطنیة أمر بالغ األهمیة لتنفیذ إطار السیاسات.

ملیــار یــورو  500ة بنحــو فــي الوالیــات المتحــد 1یقــدر العجــز فــي رأس المــال األساســي مــن المســتوىو 
وتقدر الفجـوة فـي التمویـل الطویـل  ،ملیار یورو 600بمبلغ  1ونقص إجمالي رأس المال من المستوى 

ــات المتحــدة بمبلــغ   ــة  ، تریلیــون یــورو 2.2األجــل للوالی ــؤثر أوجــه القصــور هــذه علــى ربحی وســوف ت
  .%3انخفاض في العائد على حقوق المساهمین بنحو  بنوكها بما یؤدي إلى

ــازل  ــة ب ــواردة فــي اتفاقی ــة ال ــات  IIIولــن تمثــل نســبة الرافعــة المالی ــرا، حیــث أن الوالی ــا إضــافیا كبی عائق
ــة، وفیمــا یتعلــق بــرأس المــال فــإن خصــم حقــوق خدمــة الــرهن  المتحــدة لــدیها بالفعــل نســبة رافعــة مالی

 ول.العقاري یلعب دورا أكثر أهمیة في الوالیات المتحدة مما هو علیه في باقي الد
على رأس المال والتمویل وهـو یحـدد الجدیـد نسـبة رأس المـال المسـتهدفة، التـي  IIIوتركز اتفاقیة بازل

فـي المائـة  4.5في المائة (یحدد أیضا كحد أدنى  سبعة 1تعرف بأنها متطلبات أساسیة من المستوى 
 ،)%2.5مـن  المـالورأس المـال الـالزم للحفـاظ علـى رأس  األولىمن رأس المال األساسـي مـن الفئـة 

وهــذا یشــمل الحــد األدنــى مــن  ،%8.5بنســبة األول الشــرط األوســع لجمیــع رأس المــال مــن المســتوى 
ـــر األساســـیة) الطبقـــة %7المســـتوى األول ا مـــن  ـــى والحـــد األدنـــى مـــن إضـــافیة (غی رأس مـــال  األول

1.5% .  
ات مـن التمویــل التمویـل قصـیر األجـل، وتخطـیط االحتیاجـ معـاییر جدیـدة تخـص IIIكمـا یضـع بـازل
ــدة كبیــر، كمــا أالطویــل األجــل ــأثیر القواعــد الجدی ــى القطاعــات ، ن ت ــة عل ــأثیر تطبیــق اإلتفاقی ویقــدر ت
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ممـا تریلیون یورو، وعجز قصیر األجل في السـیولة  0.6 بحواليالمصرفیة األمریكیة كعجز رأسمالي 
  ر. و یو ملیار  2.2ز بحوالي قدر العجیفي الوالیات المتحدة، حیث  التمویل الطویل األجل یؤثر على

  2019 في الوالیات المتحدة األمریكیة نقص رأس المال والسیولة): 02الشكل رقم (
 الوحدة ملیار یورو  

 
Source: (McKinsey, 26 November 2010 , p03  ) . 

 
 

  خاتمة:
إلى جانب الدور الكبیر الذي لعبته االقتصادیات الكبـرى فـي الخـروج مـن األزمـة المالیـة العالمیـة، فقـد 

تانـة دخلت الوالیات المتحدة األمریكیـة فـي سلسـلة مـن اإلصـالحات الهیكلیـة التـي تهـدف إلـى تعزیـز م
ــــى الســــیر الطبیعــــي  ــــر عل ــــرت بشــــكل كبی ــــي أث ــــات الســــوق الت القطــــاع المصــــرفي، وكــــبح جمــــاع آلی

بشـكل دقیـق كجـزء  IIIبـازل اتفاقیـة لالقتصادیات، وقد عملت الوالیات المتحدة األمریكیـة علـى تطبیـق
مـن سلسـة اإلصـالحات، وعملـت علـى دعـم أكبـر لهـذه القواعـد التنظیمیـة بقـانون دود فرانـك الـذي قیـد 
وعــزز صــالبة القطــاع المصــرفي األمریكــي، وقــد اختلفــت الوالیــات المتحــدة األمریكیــة عــن غیرهــا فــي 

ــــى  إلتفاقیــــةاحیــــث فرضــــت القواعــــد الصــــارمة التــــي جــــاءت بهــــا  IIIبــــازل اتفاقیــــةنطــــاق تطبیــــق  عل
المؤسسات المالیة ذات األهمیة النظامیة انطالقا من زیادة متطلبات رأس المال الواجب االحتفـاظ بهـا 

وفـي األخیـر یمكـن  من قبل هـذه المؤسسـات مـع زیـادة نسـبة الرفـع المـالي لهـذا النـوع مـن المؤسسـات،
، مــع وجـــود IIIمقــررات بـــازلالقــول بــأن الوالیـــات المتحــدة األمریكیــة قـــد كیفــا نظمهــا المصـــرفیة مــع 

  اختالف طفیف في نطاق تطبیقها وصرامتها.
 

  المراجع واإلحاالت:
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(بلیجیكــا، كنـــدا، فرنســا، ألمانیــا إیطالیـــا، الیابــان، الســـوید، المملكــة المتحــدة، الوالیـــات المتحــدة األمریكیـــة، 1 

األرجنتین، أسترالیا، البرازیل، الصین، هونـغ كونـغ، الهنـد، إندونیسـیا، كوریـا الجنوبیـة، لوكسـمبورغ، المكسـیك، 
  إیرلندا، روسیا، السعودیة، سنغافورة، جنوب إفریقیا، إسبانیا، سویسرا وتركیا).

 .الجزء جفرانك -من قانون دود 616المادة   2 
یقصد بالدخل المستحق المؤهل للمنظمة المصرفیة على أنه دخلها الصافي لألرباع األربعة التقییمیة السابقة  3

  للربع التقویمي الحالي.

ن المستوى األول األصول األكثر سیولة و التي یمكن تحویلهـا الـى سـیولة جـاهزة بسـرعة و تضم األصول م4 
بأقل خسارة ممكنة و تضم احتیاطیات البنوك المركزیة، سندات الخزانة األمریكیة، األوراق المالیة الصادرة أو 

المسـتوى الثـاني صـنف المضمونة من قبل الحكومات الوطنیة األقل خطورة و البنـوك المركزیـة، األصـول مـن 
تعتبر أقل سیولة الى حد ما، وتشمل األوراق المالیة الصادرة عن المؤسسات الحكومیة مدعومة من قبل  ”ب“

الوالیات المتحدة األمریكیة، واألوراق المالیـة الصـادرة أو المضـمونة مـن قبـل حكومـات وطنیـة وبنـوك مركزیـة، 
 .ألقل سیولة وتضم دیون الشركات وأوراق األسهمفتعتبر ا  ”ب“أما األصول من المستوى الثاني 
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